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SUMMARY

Health care in general and nursing in particular are increasingly being
confronted by terms like productivity, flexibility, effectivity and quality. Work
redesign is a method of coping with these changes. This dissertation pays
attention to differentiated practice and specialization (i.e. areas-of-special-
expertise) in community nursing. Differentiated practice focuses on the
demarcation and harmonization between community nurses and community
nurse auxiliaries. As regards specialization, attention is paid to what are called
areas-of-special-expertise. This study investigates the effects of differentiated
practice and areas-of-special-expertise on job characteristics, job satisfaction,
burnout and quality of care. =. ,, ..•.•-,;,.•„.-.,...,

In Chapter 7, the background to the study is given on the basis of recent
developments. Demographic figures show that both the number and the
percentage of the elderly in the population is increasing. Because the elderly
make increasing and more intensive use of health care than younger people, the
efficient and effective delivery of care is assuming great importance. One
solution is provided by differentiated care. In addition to the demographical
changes, the nature of health care problems are changing. For example, an
increase is seen in cardiac diseases, various types of cancer, and neurological
disorders. Further, technological changes make it possible to discharge patients
from hospitals both 'quicker and sicker'. As a consequence, nurses with
advanced nursing knowledge and skills are needed in community nursing. The
use of areas-of-special-expertise creates options for coping with these changes.
In addition, a brief description of differentiated practice and areas-of-special-
expertise shows that there are little data on the effects of these two types of
work redesign. To obtain insight into this issue, eight research questions were
formulated and answered in the following chapters.

Chapter 2 describes differentiated practice and areas-of-special-expertise in the
Dutch community nursing on the basis on the results of telephone interviews of
58 agencies (response = 84%). These interviews, held in 1991-1992, showed
that in almost all agencies, a differentiation was made between two levels:
community nurse and community nurse auxiliary. This distinction was based on
the complexity of nursing care, the range of responsibility and a separation
between curative and preventive care (adult/elderly care versus mother and
child care). Although the complexity of nursing care is seen as an important
distinguishing characteristic, in practice there are not always appropriate criteria
to determine the complexity of care. As regards the differences in responsibility,
the results show that community nurses in most agencies are responsible for
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the assessment and the formulation of nursing diagnoses. Both community
nurses and community nurse auxiliaries are responsible for the planning,
implementation, evaluation and continuity of care for the patients in their own
caseload. In addition, this inventory study shows that in almost all (95%)
agencies community nurses regularly perform tasks below their level of
expertise. In almost half (48%) of the agencies community nurse auxiliaries
perform tasks below their level of expertise, i.e. tasks that could be performed
by certified home helps. Furthermore, variety in the work of first level nurses is
diminishing: the all-round or generic concept is being abandoned and community
nurses have to choose either mother and child health care or adult/elderly care.
There is also an increasing interest in areas-of-special-expertise. This allows
community nurses and nurse auxiliaries the opportunity to obtain special
expertise and skills, to maintain it and to pass it on to colleagues.

C/japfer 3 presents a review of the international literature as regards
differentiated practice and specialization in nursing. Because both concepts are
related to work-(re)design, the Job Characteristics Model constructed by
Hackman and Oldham was used as framework. Using this model, the literature
was studied with regard to the following variables: job characteristics, job
satisfaction, burnout and quality of care. In addition to several descriptions of
differentiated practice and specialization, this review shows a paucity in data as
regards their effects in community nursing. To study these effects more
systematically, a research model is presented at the end of this chapter. The
research model suggests that several job characteristics will change when
differentiated practice and areas-of-special-expertise are used. As a result job
satisfaction, burnout, and the quality of care will change. Because the outcomes
are also influenced by individual characteristics, these are taken into account as
well. Since the effects of differentiated practice and areas-of-special-expertise
can differ between community nurses and community nurse auxiliaries; this
model also allows the moderating effect of 'type of nurse' to be studied.

In cftapfer 4 the difference between community nurses and community nurse
auxiliaries are described with respect to the variables included in the research
model. The results of this study are based on a questionnaire filled out by 310
community nurses and 92 community nurse auxiliaries (response = 91%). In
comparing the job characteristics the data show that the content of the work of
community nurses is more attractive (they have higher scores on skill variety
and task identity) but on the other hand nurses feel themselves more often on
their own (they experience more pressure of time, they get less feedback and
they experience less support from their head nurse). The scores on job
satisfaction showed that both community nurses as well as community nurse
auxiliaries are moderately satisfied with their job, and do not have exceptional
feelings of burnout. When the community nurses and nurse auxiliaries are
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compared the results showed that community nurses are less satisfied with their
work in general, their head nurse, task clarity and opportunities for growth at
work. Furthermore, community nurses manifest more feelings of burnout.
Both job characteristics as well as individual characteristics were shown to be
related to job satisfaction and burnout. Job satisfaction is positively effected by
task clarity, skill variety, possibilities for growth and feedback at work. As
regards burnout, it became obvious that time pressure increases feelings of
burnout, whereas burnout is decreased by autonomy, skill variety, growth at
work and task significance (= the degree to which the job has a substantial
impact on the lives of other people in the immediate organization and in the
world at large). In addition, the data showed that almost all the individual
characteristics have a positive influence on job satisfaction and decrease
feelings of burnout.
When community nurses and community nurse auxiliaries are compared the
effects of job characteristics are the same; but, as regards individual
characteristics, one difference was found in the support experienced from the
head nurse in case of burnout, which was more important for nurse auxiliaries
than for community nurses.
Finally, the results of this study showed that job satisfaction is affected to
greater extent by job characteristics, whereas burnout is more a result of
individual characteristics.

In chapter 5 an instrument is described for measuring the complexity of nursing
care and assigning the appropriate care-giver (i.e. a community nurse or a
community nurse auxiliary) to the patient. This instrument is based on several
existing instruments for patient-assignment and the theoretical framework of
Fawcett. In this instrument, several aspects are ordered within four categories:
health status, the recipient of nursing interventions, recipient's significant others
/ the setting, and nursing interventions. Based on a test by 65 community
nurses and the alterations that were subsequently made, the validity and
reliability have been shown to be acceptable. This instrument for patient-
assignment was used in 1151 nursing situations. Analysis showed that staffing
is not congruent with the nursing care requested. In 46% of the situations a
community nurse is needed and in 54% a community nurse auxiliary. However,
patient assignment in practice showed, that the amount of community nurse
auxiliaries is not appropriate to meet the desired assignment. As regards the
clinical utility and acceptability, the results showed some nurses found it difficult
to use the instrument, because it obliged them to look critically at patient
assignment. Other nurses, however, appreciated the fact that the instrument
clarified patient assignment and encouraged discussion of it.

Chapter 6 pays attention to the effects of differentiated practice and areas-of-
special-expertise in respect of the work of community nurses and nurse
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auxiliaries. A pre-test/post-test design was used. Nine agencies for community
nursing participated in this study. In each of these agencies, two groups were
formed. In one of the two groups an intervention was implemented (the
experimental group). In addition, before the intervention and one year later a
measurement point was planned (using a questionnaire) in both the
experimental group as well as in the comparison group. As regards
differentiated practice, the sample consisted of 178 community nurses and
community nurse auxiliaries employed by three different agencies. Eventually,
55% of the experimental group and 70% of the comparison group participated
in both the pre-test and the post-test. Comparison between experimental and
comparison group did not show differences. After implementation of
differentiated practice, community nurses were shown to experience less variety
in their work and community nurse auxiliaries to be less satisfied with
opportunities for growth in their work.
As regards areas-of-special-expertise, the sample was formed by 229
community nurses and community nurse auxiliaries employed by six agencies.
Of the experimental group, 65% participated in both the pre-test as well as the
post-test. For the control group this percentage was 59%. Analysis of the results
showed that the work of community nurses and community nurse auxiliaries was
positively affected by areas-of-special-expertise. This type of work-redesign
leads to less time pressure and more growth at work. As regards job
satisfaction, a preventive effect was found. Job satisfaction among community
nurses and nurse auxiliaries with an area-of-special-expertise had not
decreased, whereas nurses and nurse auxiliaries without an area-of-special-
expertise had become less satisfied with their work.
As regards burnout for both types of work-redesign no significant differences
were found.
Finally, comparison between pre-test and post-test showed a decrease of job
satisfaction and an increase of feelings of burnout for the total group of
community nurses and nurse auxiliaries participating in this study.

Chapter 7 pays attention tot the effects of differentiated practice and areas-of-
special-expertise in respect of the quality of care. The perspective of the patient
has been taken as the starting point. Accordingly, quality of care has been
defined as the discrepancy between patient' expectations and perceptions of
several aspects of care. The effects of the work redesign were determined on
the basis of a comparison between an experimental (n= 103) and a comparison
group (n= 108). Data analysis revealed very few differences. Possible
explanations for this are the premature status of the projects and the fact that
patients are usually (highly) satisfied. The margin in which differences between
the experimental and comparison groups might occur is therefore very small.
However, this method can provide a detailed picture of the subjective standards
patients use to judge the quality of care.
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In the final chapter, chapter 8, the results of this study are further discussed.
The answers to the research questions are first summarized. In addition, the
research method is considered critically. In line with this, attention is paid to the
research sample (e.g. selection, response), the intervention, and the measuring
instruments used. In this connection, theoretical reflections are made. On the
results, the content of the concepts 'differentiated practice' and 'areas-of-
special-expertise' are further described and both concepts are related to each
other. Attention is also paid to the difference between areas-of-special-expertise
for community nurses and community nurse auxiliaries, and the work of clinical
nurse specialists. The concept of 'complexity' also receives attention in the
difference between the complexity of a nursing situation and the complexity of
nursing care. As regards the research model, it can be observed that the model
is in principle usable in measuring the effects of differentiated practice and
areas-of-special-expertise. However, it is a simplification of reality. Although
suggestions are made for alterations, the research model should not become
needlessly complicated. Finally, the concept quality of care is reflected upon
theoretically.
Based on this, implications for the practice of community nurses and nurse
auxiliaries are discussed in order to facilitate implementation of differentiated
practice and areas-of-special-expertise. In this respect, a task exists for the
agencies of community nursing, nursing schools, and community nurses and
nurse auxiliaries.
Chapter 8 concludes with some recommendations for future research. At first,
a study is recommended of the effects of differentiated practice and areas-of-
special-expertise over a longer period of time, because of the time needed
before the effects are completely crystallized in nursing practice. As regards the
research model, additional research is recommended to study the effects of
work-(re)design in more detail. In addition, research has to concentrate on
several developments in health care. Accordingly research in respect of
differentiated practice and areas-of-special-expertise has to focus not on
community nursing alone but to include other care givers in the community as
well. Subjects that need attention are co-ordination of care, case management,
continuity of care, assessment of care and the quality of care.
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SAMENVATTING

De gezondheidszorg in het algemeen en de verpleging in net bijzonder
worden in toenemende mate geconfronteerd met begrippen als produktiviteit,
flexibiliteit, doelmatigheid en kwaliteit. Functiedifferentiatie is een methode
waarmee kan worden ingespeeld op deze veranderingen. In dit proefschrift
wordt aandacht besteed aan verticale en horizontale functiedifferentiatie in de
extramurale verpleging. Onder verticale functiedifferentiatie (differentiated
practice) wordt verstaan de afbakening en afstemming van taken tussen de
functies van wijkverpleegkundige en wijkverpleegsterV In het kader van
horizontale functiedifferentiatie wordt aandacht besteed aan het werken met
aandachtsgebieden (areas-of-special-expertise). Het doel van deze studie is
het onderzoeken van de effecten van verticale en horizontale functiedifferen-
tiatie op taakkenmerken, arbeidstevredenheid, burnout en kwaliteit van zorg.

In ftoofdsfu/c ? wordt de achtergrond van het onderzoek geschetst aan de
hand van een aantal ontwikkelingen. Demografische cijfers tonen aan dat
zowel het aantal als het percentage ouderen toenemen. Doordat ouderen
over het algemeen meer en intensiever gebruik maken van de gezondheids-
zorg dan jongeren, is het in toenemende mate van belang dat de zorg op een
efficifcnte en effectieve manier wordt verleend. Met behulp van verticale
functiedifferentiatie wordt geprobeerd hierop een antwoord te geven. Naast
demografische ontwikkelingen zijn epidemiologische veranderingen te zien
waardoor de aard van gezondheidsproblemen verandert. Er is bijvoorbeeld
een toename van hart- en vaatziekten, verschillende soorten van kanker en
psychiatrische en neurologische aandoeningen. Daarnaast is het door
technologische ontwikkelingen mogelijk om patienten eerder uit het ziekenhuis
te ontslaan waarmee een toename in de gecompliceerdheid van verpleegsitu-
aties is te verwachten. Voor de extramurale verpleging betekent dit, dat het
verplegend personeel moet beschikken over specifieke kennis en vaardig-
heden. Het werken met aandachtsgebieden biedt hiervoor mogelijkheden.
Vervolgens worden in dit hoofdstuk de twee vormen van functiedifferentiatie
kort omschreven. Uit deze beschrijving blijkt, dat slechts weinig gegevens
bekend zijn over de effecten van functiedifferentiatie. Om meer zicht te krijgen
op deze effecten zijn acht onderzoeksvragen geformuleerd die in de volgende
hoofdstukken van dit proefschrift worden behandeld.

' In navolging van het Verpleegkundig Beroepsprofiel (NRV, 1988) wordt voor het tweede
deskundigheldsntveau (de ziekenverzorgende) de term 'verpteegster' gebruikt.
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In hoofdsfu/r 2 wordt een beschrijving gegeven van functiedifferentiatie in de
extramurale verpleging in Nederland op basis van een telefonische enquete
bij 58 organisaties (respons = 84%). Uit de enquete, die in 1991-1992 is
gehouden, blijkt dat binnen bijna alle organisaties een onderscheid wordt
gemaakt tussen twee niveaus: wijkverpleegkundigen en wijkverpleegsters. Dit
onderscheid is gebaseerd op de complexiteit van zorg, de omvang van
verantwoordelijkheden en een scheiding tussen curatieve en preventieve zorg
(volwassenenzorg versus ouder- en kindzorg). Hoewel de complexiteit van
zorg als een belangrijk onderscheidend kenmerk wordt beschouwd, worden in
de praktijk vaak geen geschikte en duidelijke criteria gehanteerd om de
complexiteit van zorg vast te stellen. Met betrekking tot het onderscheid in
verantwoordelijkheden blijkt, dat de wijkverpleegkundige in de meeste
organisaties verantwoordelijk is voor het vaststellen van de verpleegkundige
anamnese en de verpleegkundige diagnose. Ten aanzien van de planning,
uitvoering, evaluatie alsmede continuiteit van zorg draagt de wijkverpleegster
voor de aan haar toegewezen patienten zelf de verantwoordelijkheid. Uit dit
inventariserend onderzoek blijkt tevens dat in bijna alle (95%) organisaties
wijkverpleegkundigen regelmatig taken beneden hun opleidingsniveau
verrichten. Met betrekking tot de wijkverpleegsters blijkt dat zij in ongeveer de
helft (48%) van de organisaties taken verrichten die verricht zouden kunnen
worden door gezinsverzorgenden. Vervolgens blijkt dat het all-round karakter
van het werk van wijkverpleegkundigen verdwijnt: wijkverpleegkundigen
moeten kiezen voor 6f de volwassenenzorg 6f de ouder- en kindzorg. Daar-
naast bestaat een toenemende belangstelling voor het werken met aan-
dachtsgebieden. Op deze manier worden wijkverpleegkundigen en wijkver-
pleegsters de mogelijkheid geboden om ten aanzien van een bepaalde
patientencategorie specifieke kennis en vaardigheden te verwerven, te
onderhouden en over te dragen aan collega's.

In /)oofcfsfu/( 3 wordt een overzicht gegeven van de internationale literatuur
over verticale- en horizontale functiedifferentiatie in de verpleging. Aangezien
functiedifferentiatie betrekking heeft op (her)verdeling van werk is het Job
Characteristics Model van Hackman en Oldham als referentiekader gebruikt.
Gebaseerd op dit model is de literatuur bestudeerd ten aanzien van de
volgende aspecten: taakkenmerken, arbeidstevredenheid, burnout en kwaliteit
van zorg. Naast een beschrijving van verschillende vormen van verticale en
horizontale functiedifferentiatie blijkt uit deze studie, dat slechts weinig
kwantitatieve gegevens bekend zijn over de effecten ervan in de extramurale
verpleging. Om deze effecten op een systematische manier te bestuderen
wordt aan het eind van dit hoofdstuk een onderzoeksmodel gepresenteerd.
Dit model veronderstelt dat taakkenmerken veranderen door de implementatie
van verticale en horizontale functiedifferentiatie. Dit heeft gevolgen voor de
arbeidstevredenheid. burnout en kwaliteit van zorg. Aangezien deze afhanke-
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lijke vahabelen ook worden beinvloed door individuele kenmerken worden
deze in het model eveneens in beschouwing genomen. Daar de gevolgen van
functiedifferentiatie verschillend kunnen zijn voor wijkverpleegkundigen en
wijkverpleegsters, wordt met dit model ook het modererende effect van de
variabele'functie'onderzocht. ;

In /7oofc/sft//f 4 wordt het onderscheid tussen wijkverpleegkundigen en
wijkverpleegsters beschreven ten aanzien van de variabelen die zijn opgeno-
men in het onderzoeksmodel. De resultaten van dit onderzoek zijn gebaseerd
op een schriftelijke enquete waaraan 310 wijkverpleegkundigen en 92 wijkver-
pleegsters hebben deelgenomen (respons = 91%). Uit de vergelijking van
taakkenmerken blijkt, dat het werk van wijkverpleegkundigen van de ene kant
aantrekkelijker is (ze scoren hoger ten aanzien van afwisseling in het werk en
het verrichten van verpleegkundige anamneses en diagnoses), maar van de
andere kant voelen ze zich meer op zichzelf terug geworpen (ze ervaren
meer tijdsdruk, ze krijgen minder feedback en ervaren minder steun van hun
leidinggevende). Over het algemeen zijn zowel wijkverpleegkundigen en
wijkverpleegsters tevreden met hun werk en vertonen ze geen afwijkende
gevoelens van burnout. Als deze twee groepen met elkaar worden vergeleken
blijken wijkverpleegkundigen minder tevreden te zijn met het werk in het
algemeen, de leidinggevende, duidelijkheid en groeimogelijkheden in het
werk. Daamaast vertonen wijkverpleegkundigen meer gevoelens van burnout
dan wijkverpleegsters.

Zowel taakkenmerken als individuele kenmerken blijken van invloed te zijn op
arbeidstevredenheid en burnout. Zo blijkt de tevredenheid in het werk toe te
nemen als sprake is van veel duidelijkheid, afwisseling, groeimogelijkheden
en feedback. Gevoelens van burnout verminderen als sprake is van veel
autonomie, afwisseling en groeimogelijkheden en als men weet dat het werk
dat men verricht door anderen als belangrijk wordt beschouwd. De individuele
kenmerken die in dit onderzoek zijn bestudeerd blijken bijna allemaal een
positieve invloed te hebben op arbeidstevredenheid en gevoelens van burnout
te verminderen.
Als wijkverpleegkundigen en wijkverpleegsters met elkaar worden vergeleken
blijken de effecten van taakkenmerken vergelijkbaar te zijn, maar blijkt een
verschil te bestaan ten aanzien van een individueel kenmerk: met betrekking
tot het verminderen van gevoelens van burnout is het ervaren van sociale
ondersteuning door de leidinggevende voor wijkverpleegsters van grotere
betekenis dan voor wijkverpleegkundigen.
Tot slot blijkt uit dit onderzoek dat taakkenmerken een grotere invloed hebben
op de arbeidstevredenheid terwijl individuele kenmerken met name effect
hebben op gevoelens van burnout.
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In hoofdsfufc 5 wordt een instrument beschreven waarmee de complexiteit
van de verpleegkundige zorg kan worden vastgesteld en kan worden bepaald
welk type hulpverlener (een wijkverpleegkundige of wijkverpleegster) is
gewenst. Dit instrument is gebaseerd op verschillende reeds bestaande
toewijzings-instrumenten en het theoretisch kader van Fawcett. In dit instru-
ment zijn verschillende criteria gerangschikt binnen de volgende vier catego-
rieen: tekorten in de gezondheidstoestand van de patient, de ontvanger van
het verpleegkundig handelen, de omgeving waarin de zorgontvanger zich
bevindt en het verpleegkundig handelen. Op basis van een test door 65 wijk-
verpleegkundigen en de aanpassingen die vervolgens zijn verricht, kan
worden geconcludeerd, dat de validiteit en betrouwbaarheid van het instru-
ment redelijk zijn te noemen. Dit toewijzings-instrument is vervolgens gebruikt
in 1151 patientsituaties. Uit de analyse blijkt, dat de personele bezetting in
veel gevallen niet overeenkomt met de verpleegkundige zorg die is gewenst.
In 46% van de situaties is een wijkverpleegkundige gewenst en in 54% een
wijkverpleegster. Echter, uit de uiteindelijke patient-toewijzing blijkt, dat het
aantal wijkverpleegsters vaak onvoldoende is om aan de gewenste inzet te
kunnen voldoen. Met betrekking tot de hanteerbaarheid en acceptatie van het
instrument blijkt, dat sommigen het moeilijk vinden om met een toewijzings-
instrument te werken, omdat men hiermee wordt verplicht kritisch te kijken
naar de inzet van het verplegend personeel. Daarentegen beschouwen
anderen dit als een welkome gelegenheid om met elkaar van gedachten te
wisselen over een verantwoorde inzet van personeel.

In r?oo/efeMc 6 wordt aandacht besteed aan de effecten van verticale en
horizontal functiedifferentiatie op het werk van wijkverpleegkundigen en
wijkverpleegsters. Hiervoor is gebruik gemaakt van een pre-test/post-test
quasi expenmenteel onderzoeksdesign. Binnen negen afzonderlijke organisa-
ties zijn twee groepen samengesteld waarbij een interventie heeft plaats-
gevonden binnen een van deze groepen (de experimentele groep). Daarnaast
is voorafgaand aan de interventie en een jaar later een meting verricht (met
behulp van vragenlijsten) bij zowel de experimentele als controle groepen. In
het kader van verticale functiedifferentiatie zijn 178 wijkverpleegkundigen en
wijkverpleegsters uit drie organisaties betrokken in het onderzoek. Uiteindelijk
heeft 55% van de experimentele groep en 70% van de controle groep
deelgenomen aan zowel de voor- als nameting. Vergelijking van beide
metingen tussen beide groepen maken twee verschillen zichtbaar. Na
implementatie van verticale functiedifferentiatie ervaren wijkverpleegsters
minder afwisseling in hun werk en zijn wijkverpleegkundigen minder tevreden
over groeimogelijkheden in hun werk.
In het kader van horizontale functiedifferentiatie (het werken met aandachts-
gebieden) hebben zes organisaties deelgenomen en zijn 229 wijkverpleegkun-
digen en wijkverpleegsters benaderd. Van de experimentele groep heeft 65%
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deelgenomen aan zowel de voor- als nameting en voor de controle groep
geldt een percentage van 59%. Uit de analyse van de gegevens blijkt, dat het
werken met aandachtsgebieden een positief effect heeft op het werk van
wijkverpleegkundigen en wijkverpleegsters. Het leidt tot minder tijdsdruk en
meer groeimogelijkheden in het werk. Ten aanzien van de arbeidstevreden-
heid lijken de aandachtsgebieden een preventieve werking te hebben. De
tevredenheid is namelijk niet gedaald bij de hulpverleners met een aandachts-
gebied, terwijl de hulpverleners zonder een aandachtsgebied minder tevreden
zijn geworden. Met betrekking tot burnout zijn voor beide vormen van functie-
differentiatie geen verschillen gevonden.
Tot slot bleek overigens, dat de totale groep wijkverpleegkundigen en wijkver-
pleegsters aan het eind van het onderzoek minder tevreden zijn geworden en
meer gevoelens van burnout zijn gaan vertonen.

In hoofcfsftv/c 7 wordt aandacht besteed aan de effecten van de twee vormen
van functiedifferentiatie op de kwaliteit van zorg. Hierbij is het perspectief van
de patient als uitgangspunt genomen. Kwaliteit van zorg is geoperationali-
seerd als de discrepantie tussen 'verwachtingen' over en 'waamemingen' van
verschillende aspecten van zorg. Door een vergelijking te maken tussen een
experimentele (n=103) en controle groep (n=108) zijn de effecten van functie-
differentiatie bestudeerd. Analyse van de data leverde nauwelijks verschillen
op. Mogelijke oorzaken hiervoor zijn het prille stadium waarin functiedifferen-
tiatie zich binnen de organisaties bevond en het feit dat patienten over het
algemeen een positief oordeel hebben over de kwaliteit van zorg. De marge
waarbinnen de verschillen tussen de experimentele en controle groep zich
zouden moeten voordoen is hierdoor erg klein. Door middel van deze benade-
ring is echter wel een gedetailleerd beeld verkregen van de subjectieve
standaard op basis waarvan het oordeel van de patient is gebaseerd.

In het laatste hoofdstuk, hoofdsfu/c 8, worden de resultaten van het onder-
zoek nader besproken. Allereerst wordt aan de hand van de acht onderzoeks-
vragen een samenvatting gegeven van de resultaten. Vervolgens worden
enkele methodologische kanttekeningen geplaatst bij de onderzoeksmethode.
Hierbij wordt onder andere aandacht besteed aan de onderzoekspopulatie
(w.o. selectie, respons), de interventie en de vragenlijsten die zijn gebruikt.
In aansluiting hierop worden de bevindingen in dit onderzoek vanuit een
theoretisch perspectief beschouwd. Aan de hand van de resultaten wordt de
inhoud van de concepten 'verticale en horizontal functiedifferentiatie' nader
omschreven en worden de twee concepten met elkaar in verband gebracht.
Tevens wordt aandacht besteed aan het verschil tussen horizontale functie-
differentiatie (wijkverpleegkundige of wijkverpleegster met aandachtsgebie-
den) en specialisatie (verpleegkundig specialist). Aan het concept 'complexi-
teit' wordt eveneens aandacht besteedt waarbij een onderscheid wordt
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gemaakt tussen de complexiteit van de verpleegsituatie en de complexiteit
van de verpleegkundige zorg. Met betrekking tot het gehanteerde onder-
zoeksmodel wordt opgemerkt, dat het in principe is te gebruiken om de
effecten van functiedifferentiatie te meten. Echter, het is een simplificatie van
de werkelijkheid. Hoewel suggesties worden gegeven voor aanpassingen in
het onderzoeksmodel, wordt niet aanbevolen om het model onnodig gecom-
pliceerd te maken. Tot slot wordt de kwaliteit van zorg vanuit een theoretisch
perspectief beschouwd.
Vervolgens zijn enkele aanbevelingen geformuleerd die kunnen bijdragen aan
het welslagen van de implementatie van verticale en horizontale functiediffe-
rentiatie in de praktijk. In dit kader is een rol weggelegd voor het manage-
ment van de thuiszorgorganisaties, de verpleegkundige opleidingen en de
wijkverpleegkundigen en wijkverpleegsters.
Het hoofdstuk wordt afgesloten met een aantal suggesties voor verder
onderzoek. Voorgesteld wordt om onderzoek naar de effecten van functie-
differentiatie over een langere periode plaats te laten vinden, vanwege de tijd
die het kost voordat het is uitgekristalliseerd in de praktijk. Nader onderzoek
gericht op de relaties tussen taakkenmerken, individuele kenmerken, arbeids-
tevredenheid en burnout is gewenst om te komen tot een onderzoeksmodel
waarmee de effecten van werk(her)verdeling in meer detail zijn te onderzoe-
ken. Vervolgens verdient het aandacht om onderzoek naar functiedifferentiatie
niet te beperken tot de verpleegkundige beroepsgroep, maar uit te bereiden
naar andere groepen hulpverleners die werkzaam zijn in de extramurale zorg.
Onderwerpen als zorgcoOrdinatie, casemanagement, continufteit van zorg,
indicatiestelling en kwaliteit van zorgt verdienen hierbij aandacht.
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